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PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

ALL I HAVE ALL I GIVE…… 

Sebuah karya sederhana kupersembahkan spesial kepada Tuhan Yesus 

Kristus,  

(alm) Papa, Mama tercinta, Tua Ce. Jie Ce, Hia (my inspiration), 

keponakan2, dosen2, sahabat2 yang selalu memberi kritik dan 

dukungannya. 
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MOTTO 

 

Jika anda tidak berfikir tentang masa depan, Anda tidak akan mempunyai 

masa depan 

-Henry Fort 

 

Dalam hal gaya, berenanglah mengikuti arus; Dalam hal prinsip, 

berdirilah seperti sebuah batu. 

-Thomas Jefferson 

 

Anda tidak bisa mengubah orang lain. Anda harus menjadi perubahan yang 

Anda harapkan dari orang lain. 

-Gandhi 
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Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis ucapkan pada Tuhan 

Yesus Kristus, yang senantiasa memberi kekuatan pada setiap langkah yang 

peneliti jalani dalam proses penyusunan skripsi ini. 

Menyadari akan segala keterbatasan, skripsi ini tidak akan 

terselesaikan tanpa kritik, dukungan, dan bantuan dari dosen, keluarga, dan 

teman. Melaui kesempatan ini maka penulis menyampaikan penghargaan 

dan terima kasih kepada: 

1. Ibu Th. Dewi Setyorini, S.Psi., M.Si, selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Unika Soegijapranata Semarang dan dosen pembimbing utama yang 

telah berkenan merelakan waktu, pikiran, pengetahuan, memberi 

dukungan, nasehat, kesabaran dan kepeduliannya hingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Ibu L. Trisni Widyaningtanti, S.Psi., M.Si, selaku dosen wali yang selalu 

memberikan arahan, semangat, nasehat dan membimbing penulis dalam 

proses perkuliahan. 

3. Seluruh dosen fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang yang 

telah memberi pengetahuan dan informasi yang berguna dari awal 

perkuliahan sampai saat ini. 

4. Seluruh staf pengajaran yang telah banyak membantu dalam segala 

urusan administrasi. 
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5. (Alm) Papa sebagai sumber kekuatan dan Mama tercinta sebagai sumber 

kesabaran. Semoga karya skripsi ini dapat menjadi kebanggaan bagi 

mama yang telah mencurahkan tenaga dan kasih sayang dalam mendidik 

penulis sampai saat ini. Semoga penulis akan dapat selalu 

membahagiakanmu.  

6. Hia yang selalu bersedia direpotkan, selalu mendampingi, membagi 

pengalaman, dan membimbing peneliti selama ini. Terima kasih atas 

kesediaan sebagai seorang “QeQe” yang baik dan bertanggungjawab. 

7. Tua Ce,  Ji Ce,  A So, dan Cin Hia yang tak bosan-bosan mendengar 

segala keluh kesah dan selalu memberi dukungan setiap saat. 

8. Gilbert, Gilvort, Gavriel, Vanda, Ferdinand, Nadine, Tie2, Lino, Leony, 

Celina, dan Jessie yang selalu membuat hidup lebih  ceria dan berwarna.  

9. Kepada “someone” yang jauh namun selalu ada… 

10. Semua teman-teman psikologi angkatan 2004, teman- teman kuliah dan 

anak-anak Sunrice  yang selalu memberi dukungan dan membagi 

pengalaman bersama. 

11. Teman – teman sepenanggungan Vera dan Cen, teman-teman kost,  dan 

teman-teman kerja Gitras.  

12. Semua pihak atas segala bantuan berupa apapun.  

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih menyertai dan melimpahkan 

berkat selalu pada semua pihak yang telah membantu penulis hingga 

terselesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kemajuan 

pengetahuan fakultas khususnya dan kepentingan lapisan masyarakat pada 

umumnya. 
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